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Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof
ved frøavl af hundegræs

Ved statens forsøgsstationer blev der i 1965-
1971 gennemført en forsøgsserie i hundegræs
til frøavl med stigende mængder efterårsudbragt
kvælstof kombineret med stigende mængder
udbragt om foråret. Forsøgene gennemførtes
med 2 typer af hundegræs, en høtype Hera
Dæhnfeldt S 70 og en afgræsningstype Ørnehøj
S 70. Forsøgene udførtes på lermuldet jord ved
Aarslev, Tystofte og Rønhave med 4 udlæg af
begge stammer hvert sted, og hvert udlæg gen-
nemførtes med 3 frøavlsår.

Hundegræsset blev i renbestand med en ud-
sædsmængde på 6 kg pr. ha og på almindelig
kornrækkeafstand udlagt i en stivstrået bygsort.
Denne blev gødet moderat med kvælstof så
lejesæd blev undgået. Forsøgene grundgødedes
med rigelige mængder af P og K. Kalksalpeter
blev brugt som forsøgsgødning.

Udstrøningen af forsøgsgødningen om efter-
året blev i reglen foretaget i midten af septem-
ber. I et par forsøg ved Tystofte dog først i ok-
tober. Om foråret blev udstrøningen foretaget
så snart væksten begyndte og i de fleste til-
fælde i marts.

I udlægsåret blev der kun foretaget en af-
hugning af bestanden inden vinteren i 3 forsøg
ved Tystofte. Derimod blev der i alle forsøg
foretaget en afhugning af genvæksten om efter-
året forud for 2. og 3. frøavlsår. Bortset fra
Tystofte i 1967 blev denne afhugning foretaget
forud for udstrøningen af kvælstofgødningen.

Der var kun små forskelle mellem de 2 stam-

mer i frøudbyttet. Ørnehøj var dog mere øm-
findtlig overfor kvælstofmangel end Hera og
viste som følge deraf større effekt af de før-
ste kvælstoftilskud. På nogenlunde relevant
kvælstofniveau var forskellen mellem de 2
stammer meget lille, og derfor er stammerne
ved opgørelsen ikke holdt adskilt, og de opførte
frøudbytter i tabel 1 er således gennemsnit af
begge stammer.

Alle forsøg gennemførtes med kvælstofmæng-
derne 0, 31,0 og 62,0 kg pr. ha udbragt om
efteråret kombineret med 0, 46,5, 93,0 og
139,5 kg pr. ha udbragt om foråret, ialt 12
kombinationer. I halvdelen af forsøgene blev
desuden medtaget 93,0 kg kvælstof pr. ha om
efteråret og i en fjerdedel af forsøgene yder-
ligere 124,0 kg kvælstof om efteråret samt
186,0 kg pr. ha om foråret. Forsøgsresultaterne
fra gødningskombinationer, hvor disse kvælstof-
mængder indgår, er således mindre sikkert be-
stemt. Disse resultater er derfor ikke medtaget
ved beregning af de i tabel 1 opførte hoved-
virkninger for henholdsvis kvælstoftilskud efter-
år og forår eller den til disse hovedvirkninger
anførte L.S.D.-værdi.

Disse mindre sikre forsøgsresultater, som i
tabel 1 er opført uden for de punkterede linier,
er desuden omregnede, så de direkte kan sam-
menlignes med de øvrige resultater.

Af tabel 1 ses, at der i gennemsnit er en lille
stigning i frøudbyttet fra 1. til 2. frøavlsår og
derpå et lille fald fra 2. til 3., og at effekten



Tabel 1. Hkg frø pr. ha, gns. (12% vand og 100% renhed).

kg N pr. ha
efterår

0
31,0
62,0

93,0
124,0

Gns. forår
L.S.D. (95 %)

0
31,0
62,0

93,0
124,0

Gns. forår
L.S.D. (95 % )

0
31,0
62,0

93,0
124,0

Gns. forår
L.S.D. (95 %)

0

3,2
4,4
5,4

6,3
7,2
4,3

3,5
4,7
6,4

8,2

9,1
4,9

2,8
3,7
5,1

6,3
7,4
3,9

]

46,5

6,4
7,9
8,9

9,1
9,6
7,7

6,9
8,6
9,8

10,9
11,4

8,5

5,5
7,2
8,5

9,5
10,2
7,1

leg N pr. ha, forår
93,0

1. frøavlsår,

9,0
10,3
10,5

10,8
10,5
9,9

(0,6)

2. frøavlsår,

10,0
11,0
11,4

11,9
12,2
10,8

(0,7)

3. frøavlsår,

8,4
9,9

10,7

11,3
11,0
9,7

(0,8)

139,5

1966-69

10,1 i

11,1 \
11,3 \

11,2
12,3
10,8

1967-70

11,2 i
11,7 \
12,0 ;

12,1

12,1
11,6

1968-71

10,2 :
11,0 i
11,3 i

11,2
11,5
10,8

186,0

9,7
11,0
11,5

11,7
-
-

11,4
11,4
11,8

12,1
-
-

10,8
10,7
10,8

11,1
-
-

Gns.
efterår

7,2
8,5
9,0

-
-

7,9
9,0
9,9

-
-

6,7
8,0
8,9

-
-

L.S.D.
(95 %)

(0,3)

(0,2)

(0,3)

for tilskud af kvælstof stiger lidt med frømar-
kens alder. Endvidere ses det, at merudbyttet
for efterårstilskud af kvælstof er afhængig af,
hvilken kvælstofmængde der tilføres om for-
året, og ligeledes er merudbyttet for forårs-
tilskud af kvælstof afhængig af, hvilken kvæl-
stofmængde der gødes med det foregående
efterår. Der er altså vekselvirkning mellem
efterårs- og forårsudbragt kvælstoftilskud. Dette
medfører, at de i tabellen opførte hovedvirk-
ninger for kvælstoftilskud henholdsvis efterår
og forår ikke bør lægges til grund for en gød-
ningsdisposition, men derimod virkningen af de
forskellige kvælstofkombinationer.

Ligeledes ses det af tabel 1, at kvælstoftil-
skud om foråret har større effekt overfor frø-
udbyttet end kvælstoftilskud om efteråret. I 1.
frøavlsår er der således ved kombinationen 93
kg kvælstof om efteråret og 0 kg om foråret

kun avlet 6,3 hkg frø mod 9,0 hkg ved kombi-
nationen 0 kg kvælstof om efteråret og 93 kg
om foråret.

For til en vis grad at kunne give svar på
økonomien ved kvælstofgødskningen af hunde-
græs til frøavl er der ud fra frøudbytterne i
tabel 1 foretaget en beregning af nettofrøud-
bytter. Ved beregningen er der regnet med, at
10 kg frø skulle kunne betale 15,5 kg kvælstof.
Med nuværende gødningspris og anvendelse af
kalkammonsalpeter (48,00 kr. pr. 100 kg med
26 pct. N) svarer det til en frøpris på 2,85 kr.
pr. kg. Gennemsnitsfrøprisen for tiåret 1961-70
var for hundegræs på 2,75 kr. Nettofrøudbyt-
terne fremkommer så på den måde, at der fra
de opnåede frøudbytter i tabel 1 fratrækkes 0,1
hkg frø hver gang, der er tilført 15,5 kg kvæl-
stof. Der er ved beregningen ikke taget hensyn
til eventuel merudgift ved udbringningen af



Hkg frø pr. ha netto

(o,I hkg frø = 15,5 kg H)

1. frøavlsår
2. frøavlsar 3. frøavlsår

o H efterår
31 N
62 H
mindre sikkert
bestemt.

o 46,5 93,0 159,5 186,o o 46,5 93,o 139,5 186,o o 46,5 93,o 139,5 186,o
Kg N pr. ha, forsir.

Fig. 1. Udbyttekurver for stigende mængder forårsudbragt kvælstof ved O, 31 og 62 kg N udbragt om efteråret.

gødningen eller bjærgningen af en større avl.
Resultatet af denne beregning er vist grafisk

i figur 1 med nettoudbyttekurver for stigende
kvælstoftilskud om foråret ved henholdsvis O,
31 og 62 kg kvælstof pr. ha om efteråret. Der
er ikke medtaget kurver for de mindre sikre
bestemmelser ved 93 og 124 kg kvælstof pr. ha
om efteråret.

Som det ses af figur 1, er der også i netto-
frøudbyttet vekselvirkning mellem efterårs- og
forårstilskud af kvælstof. Kurverne er ikke pa-
rallelle. Afstanden mellem dem er aftagende
ved stigende forårstilførsel.

Hvor der i denne grafiske fremstilling af net-
toudbytterne opnås det højeste punkt på kur-
verne skulle så være ved den mest økonomiske
kvælstofkombination.

Som det ses, fremkommer det højeste punkt
i alle 3 frøavlsår ved en kvælstofmængde om
foråret på 139,5 kg pr. ha. Ved yderlig tilførsel
af kvælstof falder nettofrøudbyttet betydeligt,
så optimum ligger nærmere under end over de
139,5 kg kvælstof. Ved denne forholdsvis store
kvælstofmængde om foråret har 31 og 62 kg
kvælstof pr. ha om efteråret stort set givet sam-
me økonomiske resultat. Optimum ligger for
alle 3 frøavlsår sandsynligvis midt imellem
disse 2 mængder, antagelig på 45-50 kg kvæl-
stof pr. ha.

Kurverne i figur 1 understreger desuden vig-

tigheden af3 at der ved frøavl af hundegræs
tilføres frømarken kvælstof om efteråret, og
uanset frømarkens alder. Selvom kvælstof til-
ført for foråret giver større effekt pr. kg end
kvælstof tilført om efteråret, er det ikke mu-
ligt ved kun at gøde med kvælstof om foråret
at nå samme økonomiske resultat, som hvor
der også tilføres kvælstof om efteråret. Kur-
verne for nettofrøudbytterne ved 0 kg kvæl-
stof pr. ha om efteråret når aldrig samme højde
som kurverne ved 31 og 62 kg.

Konklusion
Ved frøavl af hundegræs må det ud fra de her
refererede forsøgsresultater uanset frømarkens
alder tilrådes at gøde med 45-50 kg kvælstof
pr. ha om efteråret forud for frøavlsåret og om
foråret med ca. 120 kg.

Forsøgsresultaterne understreger betydningen
af kvælstoftilskud om efteråret. Hvis dette und-
lades, går det ud over økonomien, og denne
kan ikke rettes fuldstændig op igen ved at øge
kvælstofgødskningen om foråret.

Yderligere og mere detaillerede forsøgsresul-
tater vil blive offentliggjort i Tidsskrift for
Planteavl.

Statens frøavls- og
industriplanteforsøg,

5000 Odense.
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